Ulotka nr 11
Hospitalizacja
Kiedy opieka domowa lub częściowo stacjonarna opieka nie jest wystarczająca, może
być konieczna przeprowadzka do domu starców. Z hospitalizacji korzystają zasadniczo
osoby, które w rozumieniu ustawy ubezpieczenia pielęgnacyjnego wymagają opieki i
zostali zaklasyfikowani zgodnie ze stopniem opieki do opieki stacjonarnej.
Są ośrodki, które oferują specjalne koncepcje dla ludzi ze szczególnymi wymaganiami
w opiece np. dla ludzi z demencją, ludzi w stanie wegetatywnym lub ze specjalnymi
schorzeniami.
Jakie wnioski są konieczne?
1. Wniosek o zezwolenie hospitalizacji w odpowiedniej kasie pielęgnacyjnej.
2. Zaświadczenie o braku zastrzeżeń od leczącego lekarza rodzinnego lub lekarki
rodzinnej względnie przy przyjęciu ze szpitala od personelu medycznego kliniki
3. Wniosek o przyjęcie w pożądanym domu starców i
4. Ewentualnie wniosek odnośnie przejęcia kosztów w odpowiednim urzędzie d.s.
socjalnych.
Jak znaleźć odpowiedni dom starców?
W wielu domach starców jest oferta zamieszkania na próbę. Pomoc przy wyborze
miejsca w domu starców oferuje także nasza ulotka nr 12 (lista kontrolna domu
starców).
Co należy przestrzegać odnośnie umowy z domem starców?
Umowa domu starców powinna zawierać wszystkie uzgodnienia, włącznie z kosztami.
Przy tym należy przestrzegać, aby były podane poszczególne regularne do płacenia
wydatki i koszty za dowolnie wybrane usługi dodatkowe.
Umowa powinna być napisana w rozumiały sposób i należy ją dokładnie przeczytać.
Sensownie jest włączyć w to zaufaną osobę i w każdym razie wyjaśnić niejasności.
Umowę dotycząca zamieszkania w domu starców powinien podpisać przyszły jego
mieszkaniec. Jeśli nie jest to możliwe, umowę musi podpisać osoba upoważniona lub
ustawowo opiekująca się osoba. Przy tym należy zwracać uwagę na to, że zakres
zadań obejmuje podpisanie umowy z domem starców i likwidację mieszkania.
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Ile kosztuje miejsce w domu starców?
W zależności od stopnia opieki kasa chorych przejmuje za uwarunkowane opieką
nakłady, nakłady opieki socjalnej jak i nakłady za usługi medycznych stopni leczenia
wsparcie finansowe w wysokości:
Stopień opieki

od 1.1.2017

Stopień opieki 1

125 Euro

Stopień opieki 2

770 Euro

Stopień opieki 3

1.262 Euro

Stopień opieki 4

1.775 Euro

Stopień opieki 5

2.005 Euro

Obok sumy świadczenia, którą przejmuje ubezpieczenie pielęgnacyjne, mieszkańcy
domu starców ponoszą własny udział za stacjonarne koszty opieki. Przy stopniu opieki
2 do 5 wszyscy płacą taki sam własny udział w domu starców. Do tego dochodzą
jeszcze koszty za wyżywienie, zakwaterowanie i inwestycje, które jednak różnią się w
zależności od domu starców.
Suma całkowita kosztów domu starców (minus świadczenia kasy pielęgnacyjnej) musi
być uregulowana z dochodu i majątku osoby wymagającej opieki ewentualnie można
złożyć wniosek o wsparcie finansowe w urzędzie d.s. socjalnych.
Urząd socjalny sprawdzi roszczenia alimentacyjne w stosunku do małżonków i dzieci,
patrz przy tym także ulotki 34 (obowiązek alimentacyjny dzieci w stosunku do rodziców
wymagających opieki) i 37 (pomoc w opiece ze strony urzędu okręgowego).

Chętnie doradzą pracownikom ośrodka wsparcia d.s. opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Podmiotami ośrodków wsparcia są land Berlin jak i kasa pielęgnacyjna i kasa chorych w Berlinie.
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